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Tryezë Rajonale Diskutimi 

Ky aktivitet u organizua në bashkëpunim me organizatën "Glasen
Tekstilec", nga Maqedonia e Veriut, në kuadër të projektit rajonal

"Sëmundjet profesionale dhe siguria dhe shëndeti në punë në
fabrikat e tekstilit në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut", i cili u

zbatua me mbështetjen e Qeverisë Suedeze përmes organizatës
Suedeze “The Olof Palme International Center”
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ZNJ. MIRELA ARQIMANDRITI

Përshëndetje për të gjithë të pranishmit këtu sot në sallë dhe pjesëmarrësve që na ndjekin online. 

Sot do të diskutojmë mbi studimin për Sigurinë dhe Shëndetin në Fabrikat e Tekstileve dhe Këpucëve,
një studim i cili është realizuar në Shqipëri nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) dhe
në Maqedoninë e Veriut nga qendra “Glasen Tekstilec”. 

Diskutimi i kësaj tryeze sot do të jetë në lidhje me sëmundjet profesionale dhe sigurinë dhe shëndetin
në punë në fabrikat e tekstilit dhe këpucëve në Shqipëri. Është një temë e cila nuk është diskutuar,
nuk janë organizuar mjaftueshëm aktivitete që të rrisin ndërgjegjësimin në lidhje me çështje të
shëndetit në punë. Qellimi ynë ishte që përmes një pyetësori dhe analizës së tij të indentifikonim 
 çështje të shëndetit të grave punonjëse të industrisë së veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri, llojin e
sëmundjeve profesionale që hasen, çfarë lloj kimikatesh përdoren në industri dhe ekzistencën dhe
efikasitetin e mjekut në ndërmarrje. 

Metodologjia e përdorur për gjetjet që do të prezantohen sot konsiston në një metodë të përzier të
të dhënave sasiore dhe cilësore. Ne, së bashku me “Glasen Tekstilec” hartuam një pyetësor i cili u
shpërnda në mediat sociale dhe gjithashtu zhvilluam intervista personale me gra punonjëse në
fabrikat e veshjeve dhe këpucëve. Pyetjet kishin si objektiv kryesor marrjen e informacionit të
përgjithshëm në lidhje me moshën, numrin e fëmijëve të tyre, pagën, përdorimin e veshjeve dhe
pajisjeve mbrojtëse, llojin e shqetësimit shëndetësor që ato mund të kishin, llojin e kimkateve që
përdornin, ekzaminime të ndryshme nga mjekët, rolin dhe funksionin e këshillave të sigurisë etj. 

Raporti ofron një analizë të kornizës ligjore që rregullon çështjet e shëndetit dhe sigurisë në punë.
Disa rekomandime të rëndësishme janë përgatitur pasi u vërejt që kuadri ligjor nuk ishte i
mjaftueshëm për të adresuar çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë, sidomos në kontekstin e një
zhvillimi ekonomik dinamik. 

Ky është një projekt i përbashkët, i veçantë, qëllimi kryesor i të cilit ishte nxjerrja e rezultateve për
çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe forcimi i marrëdhënieve midis dy organizatave. 

Në korrik të vitit 2021, ne ishim në Maqedoni dhe kryem atje një sërë aktivitetesh dhe tani kemi krijuar
një aleancë me organizatën Glasen Tekstilec në lidhje me çështjet e punës dhe ndajmë të njëjtat
shqetësime në lidhje me sektorin. Çdo çështje që do të diskutohet sot do të ndiqet në të ardhmen
nga të dy organizatat.

Drejtore Ekzekutive
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim", Shqipëri 

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"



Mirëmëngjes të gjithëve! Unë quhem Kristina Ampeva jam drejtuese e organizatës për mbrojtjen e të
drejtave në punë “Glasen Tekstilec”. Ne vijmë nga Shtipi, ndodhemi këtu sot dhe do të jemi këtu për 3
ditë së bashku me punonjës të prodhimit të tekstileve në Maqedoni. “Glasen Tekstilec” është një
organizatë e themeluar që nga 2017.

Organizata jonë është krijuar nga punonjësit e tekstilit, unë jam një ish punonjëse e këtij sektori dhe
për këtë arsye mund të them se për mua është shumë kënaqësi që dikush po merret me këtë
problematikë të këtij sektori tek ne, në Maqedoni. 

Për mua përbën kënaqësi që po punojmë për herë të parë rreth kësaj teme, për sigurinë dhe shëndetin
në punë. Kjo është një temë shumë e rëndësishmë nëse do të flasim për një industri ku e dimë se si
është situata, si është gjendja. Industria e tesktilit në Maqedoni është industria më e madhe e dytë në
vend, ku sipas të dhënave më të fundit statistikore janë të punësuar rreth 36,000 punonjës dhe 5, 000
në industrinë e këpucëve. Por, tani me situatat e reja numri është zvogëluar shumë. Unë, si një ish
punonjëse e tesktilit, mund të them se edhe sot i ndjej ato problematika të cilat vijnë sepse siguria dhe
shëndeti në punë nuk janë në nivelet më të mira në Maqedoni. 
 
Nga Maqedonia sot do të jetë z. Milan Petkovski, që është autor i analizës sonë. Z. Petkovski vjen nga
Shoqata e Maqedonisë për Mbrojtjen dhe Shëndetin në punë, po ashtu në këtë aktivitet do të marrë
pjesë edhe përfaqësuesi nga Inspektorati Shtetëror i Punës, nga sektori i mbrojtjes dhe shëndetit në
punë.

Për shkak se kjo është hera e parë që “Glasen Tekstilec” ka punuar mbi këtë temë, mund të them se
jam e befasuar nga disa të dhëna në këtë analizë. Janë marrë parasysh rreth 6,000 shqyrtime
sistematike të punonjësve të tekstilit dhe njëkohësisht është bërë një anketim me mbi 200 punonjës,
vetë ata punonjës i kanë bërë këto hulumtime. Gjetjet e kësaj analize do ti prezantojmë pas pak së
bashku me ekspertët nga Maqedonia.

ZNJ. KRISTINA AMPEVA
Drejtore Ekzekutive
Glasen Tekstilec, Maqedonia e Veriut 

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"



ZNJ. LULJETA KRASTA

Mirëmëngjes dhe përshëndetje të gjithëve, ju uroj mirë se ardhjen kolegëve të Maqedonisë së Veriut.
Së pari, dëshiroj të shpreh një falenderim për organizatorët e këtij aktiviteti pasi mundësoi që të
mblidhemi këtu sot së bashku të diskutojmë për një temë mjaft të rëndësishme që ka të bëjë me
sëmundjet profesionale, me sigurinë dhe shëndetin në punë në fabrikat e tekstilit në Shqipëri.

– Përgjegjëse në Sektorin e Marrëdhënieve të Punës dhe
Dialogut Social - Ministria e Financave dhe Ekonomise

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"

Përmirësimi i sigurisë dhe shëndetit në punë është një nga prioritetet e Qeverisë Shqiptare në
objektivin e saj për të rritur punësimin dhe për të krijuar kushte pune të denja, në një ekonomi të
bazuar tek punësimi dhe rritja e produktivitetit. Rëndësia e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (SSHP)
qëndron jo vetëm në faktin se ajo shpëton jetë dhe mbron shëndetin e njerëzve, por edhe sepse ajo
shmang humbje të mëdha ekonomike, promovon kushte të mira pune dhe mirëqenie në punë, dhe
motivon punëmarrësit, gjë e cila sjell rritje të produktivitetit dhe efektivitetit të punës, cilësisë së
produkteve dhe shërbimeve, konkurrencës në treg, dhe përfundimisht ndikon në prosperitetin e
bizneseve dhe zhvillimin e vendit në përgjithësi. 

Kështu, promovimi i një mjedisi pune të sigurt dhe të shëndetshëm, per te eliminuar aksidentet në punë
dhe sëmundjet profesionale, është mbështetur nga një Plan veprimi të politikave për Sigurinë dhe
Shëndetin në Punë 2015-2020 i mirë strukturuar dhe konçiz, nën patronazhin e MFE, por që përfshin
gjithashtu Ministrinë e Shëndetësisë (MSH), Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, e ministri të tjera, si
dhe partnerët socialë. Dokumenti i Politikave për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, ka përfunduar
afatin kohor dhe është parashikuar që të rinovohet, pasi ky dokument është një instrument mjaft i
rëndësishëm për mbrojtjen dhe të drejtat, interesat e punëmarrësve. Vizioni i saj strategjik do të jetë
krijimi i kushteve të punës për punonjësit në mënyrë që ato të jenë të denja dhe të ketë më shumë
produktivitet dhe më pak informalitet në Shqipëri.

Edhe pse shumë gjëra janë bërë tashmë dhe shumë përmirësime janë arritur në fushën e SSHP, siç
është krijimi i bazës për legjislacionin e ri të harmonizuar për SSHP, ratifikimi i standardeve përkatëse
ndërkombëtare, forcimi i inspektimit të punës, zhvillimi i fushatave për rritjen e ndërgjegjësimit mbi
SSHP etj, shumë punë mbetet ende për tu bërë në këtë drejtim. Prandaj të gjitha palët e interesuara,
të cilat do të përfshihen në zbatimin e Dokumentit Strategjik, duhet të marrin përgjegjësi dhe të marrin
pjesë seriozisht në zbatimin e detyrave të politikave të reja strategjike për sigurinë dhe shëndetin në
punë.

Shëndeti dhe siguria në punë e punonjësve mbetet një detyrim për çdo kompani private e publike dhe
kryerja e një pune të denjë, fillon nga formalizimi i një marrëdhenie pune e deri tek kushtet e sigurisë
dhe shëndetit në vendin e punës, për çdo punëmarrës. 

Kemi vënë re se shumë punëdhënës bëjnë investime për përmirësimin e teknologjisë dhe shumë pak
nga ato investojnë për përmirësimin e kushteve të punës së punëtorëve të tyre. Nga ana tjetër,
përfitimet që vijnë nga investimi për vende pune të denja dhe më të sigurta ose kuptohen ose
neglizhohen tërësisht nga punëmarrësit apo punëdhënësit. Kjo situatë shpjegon edhe numrin e madh
të aksidenteve në punë, duke përfshirë rastet fatale si edhe shkallën e lartë të sëmundjeve
profesionale të cilat shumë shpesh raportohen nga inspektimet e ISHPSHSH.



Tashmë inspektimi është orientuar qartë drejt aktiviteteve, që paraqesin risk të lartë sa i takon punës
në to kryesisht ne Ndërmarrjet prodhuese e përpunuese, si dhe ato sektorë që kanë numër të
konsiderueshëm të të punësuarve, duke u fokusuar në çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë me
qëllim parandalimin e aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale.

Situata në raport me aksidentet në punë paraqitet me nje përmirësim, sa i takon ndërgjegjësimit të
punëdhënësve për raportimin e aksidenteve në punë dhe kur pasojat janë shumë të lehta. Evidentimi
dhe ndjekja e subjekteve që përdorin substanca të rrezikshme ka marrë vëmëndje të shtuar për
orientimin e inspektimeve pranë tyre. Mund te themi se ka një përmirësim funksionimi i shërbimit të
mjekut të ndërmarrjes, si dhe kemi një situatë më positive në lidhje më funksionimin e Këshillave të
Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, në ato subjekte që tashmë i kanë krijuar , pavarësisht se në këtë
drejtim ka shumë punë për të bërë. 

Në kuadër të rritjes së ndërgjegjësimit të punëmarrësve dhe punëdhënësve, ISHPSHSH ka
bashkëpunuar dhe bashkëpunon me organizata të punëdhënësve, punëmarrësve,  me shumë
institucione të tjera analoge si dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile për sigurinë dhe
shëndetin në punë në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme.Gjithashtu, duhet të jemi të gjithë të
angazhuar për të diskutuar me të gjithë grupet e interesit, për të arritur zgjidhje për çdo problematikë,
që kanë punëmarrësit. Kësaj i ka shërbyer më së miri edhe Platforma e Bashkëqeverisjes, e cila ka
sjellë në vëmendjen tonë jo pak raste të cilat kanë marrë zgjidhjen e duhur jo vetëm për persona të
veçantë, por edhe për grupe të ndryshme interesi.

Siguria në punë, respektimi i ligjit në deklarimin e punëmarrësve si dhe një bashkëpunim mes aktorëve
shtet-punëdhenës-punëmarrës, do të siguronte zhvillimin e një shoqërie, sipërmarrrje dhe ekonomi të
qëndrueshme. Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe struktura e saj janë të angazhuar maksimalisht
për të zbatuar misionin e tij që i ngarkon ligji me qëllim bërjen e vendeve të punës sa më të sigurta
dhe më të shëndetshme. 

Faleminderit!

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"



Z. GAZMEND NELAJ

Mirëmëngjes dhe përshëndetje të gjithëve!

Ekspert për Sigurinë dhe Shëndetin në punë
Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"

Koncepti "shëndet publik" nuk është koncept vetëm shëndet, por ka vlerë ekonomike, sociale dhe
shoqërore. Dhe në qoftë se duam të kemi një biznes të suksesshëm ai duhet të ketë shëndet të mirë.
Çfarë duhet t’ju them në lidhje me problematikat që ka gjetur Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor në
raport me sigurinë dhe shëndetin në punë: Janë 3 baza ligjore në të cilat bazohet puna e
Inspektoriatit: Sanitari, ligji për kujdesin shëndetësor dhe ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë, ky  i
fundit është pjesë e përbashkët me Inspektoriatin e Punës. 

Aktet ligjore dhe nën ligjore që dalin nga këto ligje janë akte të cilat na detyrojnë ne ose i kanë të
shkruara standardet, kushtet, detyrimet dhe përgjegjësitë që kanë punëdhenësit dhe punëmarrësit,
kushtet në të cilat zhvillohet aktiviteti. Qëllimi i inspektimeve tona ka të bëjë me fushën e shëndetit
publik, shëndetit të punonjësve. Dua të fokusohem në lidhje me punën e mjekut në ndërmarrje. 

Ministria e Shëndetësisë ose Inspektoriati Shetëror Shëndetësor vë re që nuk ka mjek të kualifikuar ose
specialistë për ta bërë këtë punë. Nisur nga ky fakt ju, shoqëria civile, aktorë të ndryshëm të shoqërisë
të zhvillojnë më shumë aktivitete ose trajnime për mjekët, të cilët konceptin mjek - mjek e ngatërrojnë
me konceptin mjek-poliklinikë. Po të shikosh një mjek poliklinike është mjek i cili ka një stetoskop dhe
aparat tensioni dhe bën vetëm vizita mjekësore të përgjithshme, po ky mjek është i punësuar edhe në
ndërmarrje. Kush janë problematikat që ne vëmë re? Problematika e parë është mjeku, i cili nuk është i
specializuar. Tjetër, sipas ligjit ne jemi te detyruar që 7 ditë para inspektimit të lajmërojmë ose të
informojmë institucionin që do ta inspektojmë. Në këtë moment, kur ne shkojmë pas 7 ditësh, ata
marrin masa dhe i rregullojnë gjërat. Mjekët shpesh nuk njohin infrastukturën e punës, vetëm vijnë,
bëjnë vizitën mjekësore, (ka ndërrmarrje të cilat nuk kanë as ambjente për të zhvilluar vizitat
mjekësore, vizitat mjekësore periodike të specializuara). Mungon vlerësimi i riskut shëndetësor në
punë.

Me përhapjen  e Covid-19 në Shqipëri, dolën në pah problematika për rëndësinë e mjekut në
ndërmarrje dhe mungesës së tij, dhe kjo situatë nxori në  pah mungesën e tyre në shumë fasoneri.
Megjithatë kjo situatë erdhi duke u rregulluar nga pak si pasojë e kontrolleve dhe inspektimeve të
përbashkëta nga Inspektoriati i Punës dhe Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor. 

Shëndeti në punë nuk duhet të përkufizohet vetëm si shëndet fizik apo mendor, por ka vlerë
ekonomike, sociale dhe shoqërore. Dhe në qoftë se duam të kemi një biznes të suksesshëm, duhet që
punonjesit të gëzojnë shëndet të mirë. 

Mjekët nuk janë të specializuar apo trajnuar si mjekë pune, ndaj Ministria e Shëndetësisë duhet të hapi
specializimet për mjek pune.

Faleminderit!



Mirëmëngjes zonja dhe zotërinj! 

Përshëndetje nga Olof Palme Centre në Stockholm. Ne kemi qenë të pranishëm në aktivitetet tuaja në
menyre digjitale. Ju falenderoj shumë për organizimin e këtij aktiviteti për ketë studim. E keni filluar
mjaft mirë, dialogu ka qenë mjaft produktiv, midis jush si përfaqësues të grave në këtë sektor dhe të
qeverisë dhe të institucioneve të ndryshme që përfaqësojnë shtetin shqiptar.

Do të doja të filloja duke thënë se siguria është mjaft e rëndësishme dhe parimi bazë i sigurisë në
punë është që të jemi të lirë të shprehim mendimet tona. Fakti që ka gra që punojnë në industritë
tekstile të cilat nuk do të donin të merrnin pjesë sot sepse kanë frikë për të dalë në publik, është një
fat shumë i keq. E shpjegon situatën shumë qartësisht, duhet të sigurohemi që të gjithë punonjësit në
çdo vend pune të ndihen të sigurtë, të shprehin mendimet e tyre dhe të ngrenë zërin, të krijojnë debat
dhe dialog me punëdhënësit dhe me institucionet përkatëse. Dhe mendoj se ka shumë punë për të
bërë lidhur me këto aspekte. Mbase aspektet e sigurisë nuk shikohen si kryesore por këto janë “abc-ja”,
gjëja e parë në të cilat duhet të përqendrohemi. 

Dhe në vijim të kësaj, dua të nxjerr në pah dhe njëherë që Olof Palme International Centre, janë
shumë të përfshirë për të mbështëtur GADC-në dhe organizatat e tjera siç është Glasen Tekstilec të
cilët punojnë me këto çështje. Dhe mendoj se fakti që jemi në gjendje që të mblidhemi dhe të ulemi së
bashku, punonjës dhe punëdhënës, institucione shtëtërore, është mënyra e duhur për ta bërë këtë dhe
ne duhet të bazohemi në këtë proces, i cili është i kërkuar dhe që është pjesë e zhvillimit ekonomik të
vendit, në rajon. Diçka që duhet të bëhet. Ne kemi nevojë për një dialog të vazhdueshëm. Dua të
dëgjoj diskutimet e sotme dhe të vazhdojmë diskutimet me të gjithë pjesëmarrësit aty në të ardhmen. 

Ju falenderoj shumë!

Z. JOHAN SCHMID
Manaxher rajonal për Ballkanin Perëndimor
Olof Palme International Centre 

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"



Z. KEJSI GAXHA 

Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu sot. Më lejoni t’ju paraqes sot metodologjinë dhe disa
gjetje kryesore të raportit “Shëndeti dhe Siguria në Punë në fabrikat e tekstileve dhe këpucëve në
Shqipëri”  Metodologjia e aplikuar nga GADC gjatë realizimit të pyetësorit konsistonte në një metodë
mikse të kërkimit cilësor dhe sasior nëpërmjet intervistave gjysmë të strukturuara, të kryera në një
format hibrid. 

Bashkëautore e Raportit 

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"

Formulari online google mblodhi 198 pyetësorë, 98 nëpërmjet intervistave telefonike, ndërsa 100 të
tjerat u realizuan përmes intervistave ballë për ballë në Tiranë, Bathore, Shkodër dhe Kuçovë. U
zbatuan dy faza, ku faza e parë u fokusua në mbledhjen e të dhënave të përgjithshme dhe të dhënave
për higjienën dhe shëndetin. Faza e dytë konsistonte në analizën e të dhënave sipas kategorive 
 përkatëse. Një shfaqje vizuale e informacionit pasqyrohet nga grafikët për të komunikuar në mënyrë
efektive interpretimin e të dhënave të mbledhura. Për të kuptuar më mirë raportin ndërmjet
punëtorëve dhe Inspektoratit të Punës, janë realizuar intervista me inspektorët e këtij institucioni.
Pyetjet e përgjithshme kishin të bënin me frekuencën e inspektimeve, kushtet e punës, inspektimin
administrativ të punës së mjekëve, si dhe mënyrën e mbylljes së hendekut mes tyre dhe punonjëseve
për sa i përket besimit.  Fjalët kyçe të përdorura ishin: shëndeti dhe siguria, këshilli për shëndetin dhe
sigurinë, vlerësimi i faktorëve të rrezikut në vendin e punës, përdorimi i produkteve kimike, lloji i
sëmundjes, përdorimi i rrobave dhe pajisjeve mbrojtëse para dhe gjatë COVID-19, trajnim për
shëndetin dhe sigurinë, prania e mjekut, niveli i sigurisë në vendin e punës, sugjerimet se çfarë duhet
ndryshuar apo përmirësuar.

Gjetjet Kryesore 

Për shëndetin dhe sigurinë: Gjetjet tregojnë se gratë besojnë se nuk kanë të drejtë të adresojnë
shqetësimet e shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës, megjithëse shumica e grave punëtore punojnë
në këmbë gjatë gjithë ditës dhe për këtë arsye vuajnë nga probleme shëndetësore ortopedike.
Gjithashtu ato nuk janë në dijeni të kimikateve që përdorin gjatë procesit të punës apo punës në
kushte të papërshtatshme pastërtie dhe higjienike. Nga ana tjetër, punëdhënësit nuk kanë
dokumentacionin përkatës për vlerësimin e rrezikut të kimikateve që përdoren në pëlhurat e tyre.

Për rolin e mjekut: Hulumtimi tregon se mjekët nuk ndihmojnë shumë në mbështetjen e grave
punëtore, pasi në të shumtën e rasteve mjekët nuk paraqiten ose edhe nëse janë të pranishëm nuk
japin ndihmën e nevojshme. Është vlerësuar se mjekëve u mungon përgatitja për t'i ndihmuar këto gra
në mënyrë profesionale. Ndërkohë që Këshillat e Shëndetit dhe Sigurisë janë fiktive dhe nuk ofrojnë
asnjë lloj trajnimi apo presioni për përmirësuar kushtet e punës dhe trajtuar çështje të sigurisë dhe
shëndetit.

Për komunikimin me punëdhënësit: Gjetjet tona tregojnë se ekziston nevoja për të krijuar një
komunikim më të mirë midis grave dhe punëdhënësve të tyre, gjë që do të kishte një ndikim pozitiv
edhe në shëndetin mendor të grave punëtore, duke pasur parasysh stresin e jashtëzakonshëm që ato
përjetojnë për shkak të punës së palodhur, orëve të gjata në punë, problemeve shëndetësore dhe të
ardhurave të ulëta. Kërkohet përmirësimi i kushteve të punës, si dhe rritja e pagave për të përballuar
shpenzimet që lidhen edhe me shqetësimet shëndetësore.

Për Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH): Hulumtimi ynë
tregon se Inspektorati i Punës (IP) ka bërë një punë rigoroze në identifikimin e çështjeve problematike
brenda fabrikave, duke kryer intervista me punonjësit për të marrë të dhënat e vërteta mbi punën e
tyre. Gratë punëtore deklarojnë se janë të njohura me Drejtorinë e Ankesave të IP, por megjithatë, kur
inspektorët paraqiten për të ndjekur ankesën, gratë nuk janë bashkëpunuese me inspektorët e IP.
Gratë punëtore nuk kanë besim ndaj tyre, megjithëse janë të vetëdijshme se inspektorët janë të
detyruar me ligj të ruajnë anonimitetin në çdo rast.

Raportin e plotë mund ta lexoni duke klikuar këtu. 

https://gadc.org.al/media/files/upload/Policy%20Paper%20Albanian.pdf


ZNJ. KRISTINA AMPEVA

Përfundime dhe sugjerime nga raporti "Sëmundjet profesionale dhe siguria dhe shëndeti në punë në
fabrikat e tekstilit në Maqedoninë e Veriut"

Glasen Tekstilec

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"

Në dritën e të dhënave të disponueshme dhe tendencave ekzistuese në shoqëri, industria e tekstilit si
degë industriale nuk duket se e pret një e ardhme më e ndritur. Mosha mesatare biologjike në këtë
degë është 54 vjeç, ndërsa popullata e re duket se nuk shfaq interes për të kërkuar punë atje.
Detyrimet ligjore që kanë të bëjnë me punën më së shpeshti kryhen vetëm në minimum ose shkelen
rëndë për shkak të nënvlerësimeve të shumta dhe interpretimeve individuale të autoriteteve të
ndryshme.
Ekzaminimet mjekësore parandaluese në përgjithësi kryhen në mënyrë rutinë dhe në mënyrë të
përsëritur. Për më tepër, ato nuk janë konkrete, veçanërisht për sa i përket dallimeve në specifikat e
mjedisit të punës. Elementet e ekzaminimeve mjekësore parandaluese nuk janë gjithmonë të
përcaktuara në mënyrë të duhur në mënyrë që të mund të zbulohen shenjat e hershme dhe specifike
të përkeqësimit të shëndetit.
Statistikat nga hulumtimi tregojnë për devijime në gjendjen shëndetësore në mesin e 1815 (28,2%)
pjesëmarrësve në total, d.m.th., në mesin e çdo të treti punonjës nga sektori i tekstilit që morën
pjesë në anketë. Duke pasur parasysh strukturën e tyre moshore, ndryshime u zbuluan në mesin e 212
(14,9%) të anketuarve të moshës 18-35 vjeç, në 453 (25,6%) të anketuarve të moshës 36-55 dhe
midis 1150 (35,4%) të anketuarve më të vjetër se 55 vjeç. 
Sipas strukturës gjinore, analiza tregon se ndryshimet në gjendjen shëndetësore janë përcaktuar në
mesin e 539 (8,3%) të anketuarve meshkuj dhe në mesin e 1276 (19,8%) femrave në total. Të njëjtat
dallime u konfirmuan në çdo grupmoshë që iu nënshtrua ekzaminimit, duke treguar se punonjëset
femra priren të sëmuren 2-4 herë, në krahasim me homologët e tyre meshkuj.
Devijime nga vlerat normale të testimit laboratorik funksional që është kryer, si dhe çrregullime,
probleme dhe vështirësi subjektive/objektive janë regjistruar te 14,448 (224,2%) të anketuar, që do
të thotë se janë zbuluar 2,2 ndryshime në kujdesin shëndetësor në çdo punëtor në industrinë e
tekstilit. Përqindja më e lartë është vërejtur në grupmoshën e punonjësve mbi 55 vjeç, ku janë
regjistruar 10417 (320,4%) devijime nga vlerat e referencës ose ku janë konfirmuar mundime
subjektive dhe gjetje objektive.
Në kuadër të hulumtimit nuk është vërejtur ndonjë ndryshim domethënës i shpërndarjes së
ndryshimeve të kujdesit shëndetësor bazuar në vendndodhjen gjeografike të kompanive, punonjësit
e të cilave janë ekzaminuar.
Në vendin tonë nuk ka statistika zyrtare shëndetësore për aftësinë për punë të punëtorëve në
sektorin e tekstilit. Nëse parqiten statistikat e përgjithshme të Institutit të Shëndetit Publik të RNM
për të vlerësuar aftësinë për punë të punonjësve të tekstilit, rezulton se rreth 40 punonjës të tekstilit
nuk janë të aftë për të kryer punën e tyre, ndërsa rreth 400 prej tyre janë, por me kufizime të
caktuara.
Për shkak të parregullsive ligjore dhe moszbatimit të Ligjit për Regjistrat Shëndetësor, vendi ynë
aktualisht nuk disponon statistika zyrtare për sëmundjet profesionale në sektorin e tekstilit dhe ende
nuk është krijuar regjistri i sëmundjeve profesionale. Kur bëhet fjalë për lëndimet në punë, situata
është pothuajse e njëjtë. Kjo është ndoshta një nga arsyet pse sistemi i kompensimit të punonjësve
të tekstilit për sëmundjet dhe/ose lëndimet profesionale nuk mund të funksionojë.

Raportin e plotë mund ta lexoni duke klikuar këtu. 

https://drive.google.com/file/d/1aBHxLNogCf4TFaQ49liOqdng4Tz2SQ9R/view


ZNJ. EDA BEQIRI

Mirëdita të gjithëve. Në radhë të parë dua të falenderoj Mirelën, që në bashkëpunim me ne, bazuar
në akt marrëveshjen që kemi me GADC, ka dërguar pranë nesh mjaft ankesa nga sektori fason.
Ankesa, të cilat pothuajse kanë marrë zgjidhje por, shumë pak nga këto ankesa lidhen me sigurinë dhe
shëndetin në punë, pasi shumica e ankesave janë për marrëdhënie pune, mosdhënie page, shkurtimi i
vendeve të punës sidomos në rastin e pandemisë. 

Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Sociale, Shqipëri.

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"

Sektori fason ishte ai që u prek më shumë nga kjo pandemi dhe shumë vende pune u shkurtuan për
shkak të kësaj. Dhe si rrjedhojë ka sjellë dhe një numër jo të vogël ankesash pranë Inspektoratit
Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Sociale (ISHPSHS). 

Në fakt është për t’u lavdëruar në vite sesi ka ndryshuar sektori fason, për hir të së vërtetës. Kur kam
filluar punë në 2001, as nuk flitej për mjek ndërmarrje apo për kushte të tilla. Në Shqipëri në fakt dalja
e ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë u bë në 2010. Dhe më pas, mbas 2010, ky ligj u plotësua me
akte ligjore dhe nënligjore të ndryshme të cilat janë për sigurinë dhe shëndetin në punë. 

Një nga detyrimet ligjore që ka çdo subjekt është pajisja me mjek ndërmarrje. Në Shqipëri, në fakt, çdo
subjekt, sipas legjislacionit duhet të ketë mjek ndërmarrje pavarësisht numrit të punëmarrësve që ka.
Por, mjeku i ndërmarrjes është i ndarë me kohë të plotë, kohë të pjesshme dhe ndërsubjektor.
Subjektet e grupit A dhe B, të cilat ne i quajmë me risk të lartë por që nuk futet sektori fason, duhet të
kenë një mjek për çdo 700 punëmarrës. Pra, një mjek mbulon 700 kartela punëmarrësish, viziton 700
punëmarrës. Ndërsa për subjektet e grupit C dhe D, të cilat janë jo me risk shumë të lartë, këtu futet
dhe sektori fason, një mjek duhet të mbulojë 1500 punëmarrës, çka do të thotë, që një mjek mund
mbajë 2,3,4 subjekte që të plotësojë 1500 punëmarrës, që do ti ketë në mbikëqyrje. Pra, çdo subjekt
duhet të ketë mjek. Ketu hyn dhe roli i mjekut ndërsubjektor, i cili subjektet që ka 1,2,3 apo 5
punëmarrës mblidhen dhe kanë një mjek ndërsubjektor për filialet.
 
Por, pavarësisht se ne ligjin e kemi, sigurisht ka shumë punëdhënës që nuk i kanë mjekët, dhe kjo është
një vështirësi e punëdhënësve sepse jo gjithmonë ne i themi punëdhënësit që ka këto detyrime, por ka
dhe disa të drejta. Dhe jo vetëm punëdhënësit kanë të drejta, ata kanë edhe detyrimet e tyre. Në këtë
rast, në fakt, legjislacioni të thotë që duhet të ketë mjekë, por ka shumë punëdhënës të cilët thonë:
“Ku ta gjejë unë këtë mjekun e punës?” Sepse duhet të ketë në fakt, ky është ndoshta një ngerç ligjor
dhe që duhet rregulluar ose duhet ngritur më saktë një institucion, ku mjeku i ndërmarrjes të punësohet
nga punëdhënësi në këtë institucion. Jo të gjendet vetë nga punëdhënësi sepse në rast se një
punëdhënës e gjen vetë mjekun e ndërmarrjes, sigurisht në këtë rast ai është një punëmarrës i
punësuar nga punëdhënësi dhe që do të bëjë çfarë i thotë punëdhënësi. Pra, nuk do të tregojë
gjendjen reale të punëmarrësve në subjekt.

Vërtetë ne sot aktualisht mund të flasim me shifra shumë të larta që në përgjithësi subjekti fason dhe
jo vetëm, kanë mjekë ndërmarrje, me kohë të pjesshme apo me kohë të plotë, në varësi të numrit të
punëmarrësve që kanë. Por, sa efektiv është puna e mjekut në këto ndërmarrje, lë për të dëshiruar.
Sepse nëse ai paguhet nga punëdhënësi, do të thotë që ai do zbatojë urdhrat e punëdhënësit. Kështu
që, mendohet ose presupozohet në fakt, këtë do ta themi që ta përfshijmë në strategjinë e re që do të
bëhet për sigurinë dhe shëndetin në punë. 
Por faktikisht kjo nuk është
përfshirë akoma pasi ne nuk
kemi mjek pune të mirëfilltë.
Pra, mungojnë degët e
mjekësisë së punës. 



Dua të them që legjislacioni ynë është i harmonizuar me direktivat e BE dhe konventat. Inspektoriati
është një organ në kuadër të Ministrisë të Politikave Sociale i cili është i vetmi përgjegjës për zhvillimin
dhe implemetimin e politikave që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë. 

Inpsektoriati Shtetëror përfaqëson një organ që bën inspektime që rrjedhin nga legjislacioni ekzistues,
pra ne kryejmë mbikqyrjen. Kur flasim për sigurinë sipas Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin të miratuar
në vitin 2007, tek ndërmarrjet dhe punëdhënësit ne kemi një plan, kryejmë kontrolle të planifikuara, të
rregulltadhe të herë pas hershme dhe kjo na jep një mundësi që Këshilli i Inspektimeve të koordinojë
planet dhe të organizojë të gjitha këto monitorime. Ligji për sigurinë dhe shëndetin është obligator në
gjithë këtë sektor, ashtu është edhe në sektorin e tekstileve dhe këpucëve. 

Do të përmend disa të dhëna statistikore të vitit të kaluar nga institucioni që unë përfaqësoj. Në vitin
2001 Inspektoriati ka kryer 28.600 kontrolle ku rreth 6.000 kanë qenë në lidhje me marrëdhëniet e
punës dhe 12.000 të tjera ishin të lidhura me pjesën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Do të doja këtu
të theksoja se në Inspektoriatin e Shëndetit jemi të ndarë sipas sektorëve për marrëdhëniet me punën,
ka inspektorë dhe inspektore për sigurinë dhe shëndetit në punë të cilët janë të ndarë sipas rajoneve
të caktuara në vendin tone.
Për sektorin e tekstilit, kemi bërë rreth 503 monitorime, verifikime dhe nga këto 93 janë bërë në mënyrë
të papritur, pra nga këto 45 janë kryer për lëndime për shkak se janë deklaruar aksidente të ndodhura
në punë, ndërsa të tjera janë monitorime për zbatimin e masave të cilat rrjedhin nga ligji për sigurinë
dhe shëndetin në punë. Nga të gjitha këto monitorime, inspektorët kanë vënë re të gjitha mangësitë
dhe janë nxjerrë disa vendime të caktuara. 

Gjithashtu veprohet edhe në bazë të ankesave që mund të marrim nga punonjësit dhe nga ankesa të
dorëzuara nga punonjësit e tekstilit. Sa i përket përmirësimit të kushteve të përgjithshme në industrinë
e tekstilit, ne gjithmonë themi se mund të bëhet më mire dhe inkurajojmë punëmarrësit por, duhet të
theksoj se ky moment është kompleks dhe varet nga vetë punëdhënësit dhe nga ndërgjegjësimi, planet
e tyre dhe mjetet e tyre financjare apo ekonomia e tyre dhe rekomandimi ynë veçanërishtë gjatë
pandemisë është se duhet të zbatohen të gjitha masat ligjore për marrëdhëniet në punë për shëndetin
dhe sigurinë, sëmundjet e tjera profesionale. 

Rekomandimi ynë për punonjësit është për disiplinimin dhe përkushtimin, përmbajtjen ndaj
rekomandimeve që dhe vetë punëdhënësit duhet të vendosin, marrin masat e duhura që punonjësit të
punojnë në kushtet e duhura.  Nëse do të ketë raste të shkeljeve të të drejtave dhe detyrimeve,
punonjësit duhet ti deklarojnë në Inspektoriat dhe ti adresojnë të gjitha problematikat që ata kanë.

Faleminderit! 

Z. GORAN POPOVSKI

Mirëdita dhe faleminderit! Dua t’ju përshëndes të gjithëve në emër të Inspektoriatit Shtetëror të Punës
në Maqedoni dhe në emrin tim personal. Dua shkurtimisht t’ju informoj për kompetencat tona ligjore
dhe sesi kemi vepruar sidomos në industritë e tekstilit që është dhe tema e këtij aktiviteti dhe, qëllimi
kryesor ka qënë që të zbatohen dhe të përmbushen të gjitha detyrimet që lindin nga ligji dhe aktet
nënligjore. 

Inspektorati Shtetëror për Punë dhe Shërbime Sociale,
Maqedonia e Veriut

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"



Nga studimi i paraqitur dhe diskutimet e kolegëve shqiptarë dhe maqedonas konstatohen gjetje në
lidhje me komunikimin dhe pjesëmarrjen e punonjësve në çështjet e Sistemeve të Shëndetit dhe
Sigurisë në Punë (SSHP). Të dhënat e studimit treguan, se shumë punonjës nuk janë të ndërgjegjësuar
në lidhje me rreziqet që përmban vendi i punës. Gjithashtu, edhe strategjitë qeveritare apo politikat
SSHP të miratuara në të dyja vendet nuk janë kuptuar sic duhet nga organizatat. Treguesit e analizuar
tregojnë për vlerësimin e efektivitetit të zbatimit të tyre në nivel kombëtar dhe organizativ.

Një instrument, i cili mund të bashkërendojë apo vlerësojë zbatimin e këtyre politikave apo të
ndërgjegjësojë organizatat mbi SSHP të punonjësve janë Sistemet e Menaxhimit, të cilat bazohen në
kërkesa të modeleve / standardeve të njohura botërisht të tilla si: SA 8000 apo ISO 45001.  

Sistemet e Menaxhimit ofrojnë mundësi përfitimi të dy anshme, qoftë për organizatat, qoftë për
qeverinë. Nëpërmjet integrimit të tyre me proceset e biznesit, organizatat do të përmirësojnë
performancën e tyre në lidhje me SSHP, sepse strukturimi i këtyre sisteme bazohet në kërkesa nga
Konventat e ILO-s, nga strategjitë e politikat qeveritare apo kërkesat ligjore, si edhe nga udhëzues
specifik në varësi të madhësisë, aktiviteteve apo natyrës së rreziqeve të cdo organizate. 

Sistemet e Menaxhimit SSHP do të sigurojnë të dhëna të vlefshme mbi gjendjen shëndetësore të
punonjësve apo tendencat e aksidenteve / lëndimeve në punë. Zbatimi i Sistemeve të Menaxhimit
SSHP kërkon funksionimin e Këshillit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, nëpërmjet të cilit do të arrihet
përfaqësimi i punëtorëve deri në nivel më të lartë organizativ.

Gjithashtu, përfitues është edhe qeveria sepse nga zbatimi i Sistemeve të Menaxhimit SSHP
lehtësohet implementimi i strategjive dhe politikave të saj, zhvillohet komunikimi dhe rritet pjesmarrja e
ndërgjegjësimi në lidhje me kërkesat ligjore SSHP në organizata të ndryshme. Monitorimi i
performancës SSHP nëpërmjet Sistemeve të Menaxhimit SSHP identifikon një organizatë me gjurmë
sociale të lartë në shoqëri.

Prandaj, Sistemet e Menaxhimit SSHP janë një element lidhës midis qeverisë dhe organizatave, si edhe
midis punëdhënësit dhe punëmarësit në një organizatë duke garantuar shëndetin fizik, shëndetin
mendor dhe mirëqenien sociale të punëtorëve, që në fund të fundit rezulton në gjurmë sociale të
përmirësuar të organizatës dhe të vetë shoqërisë.

Faleminderit! 

Z. GENTIAN MUÇA 
Ekspert i menaxhimit të Sistemeve të Shëndetit dhe Sigurisë, Shqipëri.

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"



Z. MILAN PETKOVSKI

Mirëdita nga ana ime! Faleminderit për mundësinë që më dhatë që t’ju përshëndes nga zyra. Është një
organizatë që vepron në mënyrë profesionale prej 55 vjetësh në fushën e sigurisë dhe shëndetit në
punë. Përshëndetje të gjithë të pranishmëve aty dhe para se të filloj me prezantimin unë do të doja
t’ju ftoj të pyesni veten se kush e ka bërë veshjen time? Kush e ka prodhuar veshjen time, veshjen që
unë po e mbaj sot? 

Ekspert për Siguri dhe Shëndet në Punë, Maqedonia e Veriut

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"

Pra, një i punësuar në Industrinë e tekstilit i cili në fakt sipas studimit që ne kemi përgatitur ka rreth 50
vjet, i përket gjinisë femërore, ka mesatarisht 2 fëmijë, merr një rrogë minimale, vjen në një situatë
sipas asaj që ne kemi konfirmuar në analizë të siguruar nga Glasen Tekstilec. Pra pjesën më të madhe
e sigurojnë vetë. Nuk kanë sigurinë e duhur. Nga ana tjetër 73% thonë që nuk njihen fare me
përmbajtjen e këtyre analizave, të cilat duhet të punohen sipas ligjit. 

Përse është kaq intensive kjo industri kur ne shpesh mundohemi të kthejmë kokën mënjanë dhe të mos
shikojmë se çfarë po ndodh. Po, patjetër që themi se në vendet tona kemi ratifikuar konventat, kemi
sjellë ligjet Evropiane, aktet nënligjore, dhe që në fakt ne po punojmë në mënyrë deklarative për
sigurimin e shëndetit etj. Por, është fakti për të cilën duhet të flitet, që kjo industri nuk është në nivelet
e duhura, pra ndodhet në nivelet e ekzistencës.  

Unë mendoj që i njëjti person që ju thashë që ka bërë veshjen në më shumë 8 orë, jam i bindur se ai
person nuk mund të shfrytëzojë të gjitha ditët e pushimit që i takojnë. Ky është ai punonjës i cili po
lufton me një pagë minimale, është minimale në përkufizim por në fakt është nën minimumin sepse ata
që ja japin rrogën e përllogarisin me të gjithë ata koeficentë që kanë të bëjnë me stazhin, bonuset etj.
Të gjitha këto e bëjnë të jetë pagë minimale. 

Këta janë ata punonjës të cilët nuk kanë një dialog social, nuk e kanë idenë se çfarë do të thotë t’i
përfaqësojë dikush. Shpeshherë kur flas me ta në kontakt të drejtëpërdrejtë (sepse kam mbi 20 e ca
vjet që punoj si drejtor i analizës në fabrikat e tekstilit), ata thonë se nuk e njohin personin që i
përfaqëson detyrimet e tyre që vijnë nga ligji. Pra, unë mendoj se në Shqipëri janë solide, janë
këshillat që i prezantojnë ndërsa tek ne kemi një përfaqësues nga vetë pronari. Duke qenë se është
një detyrim ligjor dhe meqë ne jemi ustallarë që ti rregullojmë, në vend që t’i lejojmë punonjësit që të
zgjedhin përfaqësuesit e tyre edhe atë pjesë ua cënojmë. Sepse edhe kështu punëmarrësit janë
gjithmonë të pranishëm në vendin e punës.

1/3 e punonjësve në Maqedoni janë të sëmurë dhe kanë diagnoza të caktuara. Është e konfirmuar nga
ky studim. Ndërkohë që këtu numërojmë edhe 14.000 situata shëndetësore të komunikuara nga vetë
punonjësit. 

Ata vuajnë nga probleme me muskujt,  me shikueshmërinë, me tensionin e zemrës, me aneminë, po
humbin dëgjimin. Por në vlerësimin e ri të rrezikut nuk do të gjeni asgjëkundi që janë bërë hulumtime të
qarta që të tregojnë për këto sëmundje. Pra, ata vuajnë nga sëmundjet respiratore por asgjëkund nuk
do të gjeni që ka një nivel të lartë të pluhurave etj. 

Pra të gjithë kërë studim dua ta perceptoni si hapjen e derës për më tej, që të dalin të dhëna të tjera
më tej. 

Faleminderit! 



Z. EDVIN PRENÇE

Mirëdita! Fjalimin dua ta ndaj në dy pjesë. E para ndërkombëtarizimi, per sa i takon “Open Balkans.”
Kemi bashkëpunim të ngushtë sa i takon Maqedonisë dhe Serbisë në sektorin e punëdhënësve si
tekstileve dhe këpucëve. Kemi një projekt që duam ta fillojmë dhe zhvillojmë në të ardhmen e afërt që
është bashkërendimi dhe harmonizimi i kushteve të punës për sa i takon Maqedonisë, Serbisë dhe
Shqipërisë. 

Kryetar i Shoqatës Pro Export Albania

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"

Më vjen keq që gjendja në Maqedoni është kaq e rëndë, ku kemi 5 vite diferencë për sa i takon kushteve
të punës, kur në të njëjtën kohë çmimet për sa i takon produktit final në Maqedoni janë më të larta se sa
ato që ne kemi pasur dhe kemi këtu në Shqipëri. Për të bërë një këmishë, këpucë apo një palë
pantallona nuk është vetëm një dorë e një personi, por është një linjë ku mund të jenë të paktën 5 ose 10
persona. Ajo çfarë ne kërkojmë nuk mund të të jepet ose bëhet një punë me një çmim që varion në 008
cent minuti dhe çmimi final i një këmishë shkon në 2 euro. Çfarë do mbulojë më përpara me atë kosto
finale? Kush është zgjidhja? Kush është çelësi? 

Ajo çka unë I kam thënë Maqedonisë dhe Serbisë është kalimi i këtij sektori në manifrakturë, pra të
bëhen prodhues. Mos të jenë thjesht hysmetqarë dhe në fund të ditës të bëhemi ne si puna e fëmijës
sepse kur nuk ka ekonomi nuk ke kushtet, nuk i jep dot kushtet edhe fëmijës tënd në shtëpi.
Sektori yne po shkon gati tek brezi i dytë i trashëgimisë të pronarëve dhe më besoni që ky brez që po e
trashëgon, janë rritur po brenda ambjenteve të punës. Dhe pikërisht që këtu fillon problematika kryesore.
Ky sektor po nuk pati një rritje, më mirë të mbyllet dhe këta njerëz të gjejnë një zgjidhje tjetër sepse janë
rritur kostot; duhet të përmirësohen me patjetër kushtet e punës; duhen bërë me patjetër trajnimet dhe
azhornimet e punonjësve. Dhe po nuk qenë këto 3 elementët kryesorë nuk mund të ketë një vazhdimësi.
Duhet bashkëpunuar në mënyrë që këto problematika që janë tani, të mos i gjejmë vitin tjetër. Duke i
parë gjërat nga të dyja kahet, i juaji dhe i pronarit. 

Të kthehemi në Shqipëri. Punonjësit tanë për ne janë aseti më i rëndësishëm, më me vlerë. Edhe nëse do
te rrisnim në maksimum investimet në automatizim,  sa të mos kemi nevojë për punëtorë, nuk do të
arrijmë asnjëherë vlerën që ka vlera humane. Dhe për të bërë vlerën humane duhet të fillojmë të kemi
trajnime për sa i takon punëtorëve tanë, duhet t’i rrisim vlerën dhe në radhë të parë ata të kuptojnë
vlerën e tyre. Duhet të rrisim trajnimet e këtyre njerëzve, nivelin e pagave, vlerën që ata duhet të ndjejnë
për veten ta ndjejnë të rëndësishëm, si në ambjentet e punës dhe në ambjentet familjare. 

Liçensimi i doktorëve nuk është një problematikë e jona. Nuk ka një database, mungon bashkëpunimi,
bashkërendimi midis institucioneve. Institucionet që duhet t’i kenë këto të dhëna vijnë i kërkojnë tek ne.
Janë shumë hallka që duhet të ketë një bashkërendim dhe bashkëpunim midis tyre. Ne jemi sektori që ka
përqindjen më të lartë për sa i takon inspektimeve, ikën njëri dhe vjen tjetri. Duke filluar në nivel rajonal
dhe mbaruar në nivel lokal, me zjarrëfikset etj. Nuk jemi kundra, por duhet të ketë një sens, një logjikë të
çdo gjëje, jo të bëhemi delja e zezë. Patjetër që kontrollet çojnë në përmirësim, por bashkëpunimi
mendoj se çon të paktën në ndërlikimin e të dyja palëve që të kuptosh që duhet ta bësh sepse është e
nevojshme dhe ta mbrosh atë që duhet të bësh. Ne do të luftojme dhe lobojmë shumë për sa i takon
kompetencave të trajnimeve të personave brenda ambjenteve të punës. 
Ashtu siç kemi kërkuar bashkëpunimin me ju, kemi kërkuar dhe me shumë institucione sepse duam të
bëjmë ndryshimin. Ne me inspektoriatin e punës jemi takuar para një jave dhe ajo çka unë i kam kërkuar
drejtuesve të këtij institucioni është të bëjmë një fushatë ndërgjegjësuese në të gjithë Shqipërinë. Do ta
fillojmë ditën e premte të kësaj jave në Shkodër, për të shkuar deri në jug të vendit deri në kufi, në
Gjirokastër. Pikërisht që bizneset të bëhen më të ndërgjegjshëm dhe t’i jepet një fund këtij fillimi që nuk
dihet kur ka filluar por duhet një fund dhe një përmirësim dhe në të njëjtën kohë të kuptojnë nevojat që
ne kemi.

Çfarë po bën shoqata? Kompania Sigal nuk ka ardhur rastësisht sepse është pjesë e një  memorandumi
që ne kemi firmosur së bashku për të pasur një çmim preferencial si shoqatë për të siguruar jetën,
shëndetin dhe dëmtimin në punë të punonjësve tanë. Do të bëjmë uljen e përqindjes në të gjitha klinikat
mjekësore për analizat dhe vizitat nëpër spitale, bashkangjitur me këto edhe teleshëndetin, të kenë
mundësi të marrin një konsultë me mjekun nëpërmjet telefonatave.  Ne duam të bëjmë atë që themi, ne
nuk themi thjesht për ta thënë. 



Z. KOL NIKOLLA
President Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë

"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"

Rritjen në numër dhe në profesionalizëm, çertifikimin dhe krijimin e regjistrit kombëtar të ekspertëve
të sigurisë dhe shëndetit në punë. 
Ndryshime ligjore për saktësimin e unifikimin e inspektorëve përkatës duke siguruar pavarësinë
politike të tyre, duke hequr mbivendosjen e disa inspektorëve për të njëjtin qëllim.
Ndryshimë ligjore për mënyrën e ndershme dhe transparente të votimit të përfaqësuesve të
punëmarrësve në Këshillin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë. Rritjen e vlerës së sanksioneve për
shkelësit e ligjit. 
Ndryshime ligjore për mjekësinë e punës dhe mjekun e punës duke e kthyer atë në një profesion dhe
në një mision që shërben në mënyrë direkte për garantimin e sigurisë së shëndetit në punë si edhe
duke e future këtë si kurrikulum universitar dhe duke hartuar regjistrin kombëtar të mjekëve të punës. 
Fushata dhe ndryshime ligjore për evitimin e mungesës së informacionit dhe mos njohjen e të
drejtave dhe kompetencave të punëtorëve. 

Falenderoj të gjithë parafolësit për analizat e tyre. 
Çështja e sigurisë në punë ashtu si në të gjithë industritë dhe sektorët e tjerë të ekonomisë edhe në
industrinë e tekstilit dhe fasonerisë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit të
punëmarrësve nnëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale dhe eliminimit të faktorëve që
përbëjnë rrezik dhe që janë burim aksidentesh. Informimin, konsultimin pjesëmarrjen e balancuar dhe
trajtimin dhe formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të tyre në përputhje me legjislacionin dhe
standarteve ndërkombëtare të pranuara. 

Nuk është e vështirë për ne të konstatojmë në përgjithësi, ndërmarrjet dhe kompanitë e fasonerive, për
vetë natyrën se si u organizuan dhe pasi e ushtruan aktivitetin nëpër magazine dhe kapanone të kohës
së komunizmit, të ristrukturuara apo jo. Konstatohet se punëtorët punojnë në salla të errëta, me ajrosje
të kufizuar me numër të përqendruar punonjësish për metër kub/volum, në prani të helmeve, të
solucioneve kimike, bojërave të ngjyrosjes etj. 
Pagat e tyre janë më të ulëtat krahasuar me sektorët e tjerë të ekonomisë, sigurisht edhe rendimenti
edhe produktiviteti i këtyre punonjësve është I ulët. Normat e tyre ditore janë të pastablizuara, të
pakonsultuara dhe shpesh të vështira për tu arrirë. 

E gjithë kjo situatë është e shoqëruar edhe me dëmtimin e tyre shëndetësor. Këta punonjës në
përgjithësi janë të prekur nga sëmundje profesionale të shkaktuar nga agjentë kimikë, fizikë, sëmundje
të lëkurës, traktit respirator, sëmundje kancerogjene, sëmundje muskulare, stresi etj. Në aspektin ligjor
vendi ynë zë në pozicion të kënaqshëm pasi sipas ligjit për Sigurimet dhe Shëndetin në Punë, të miratuar
që në vitin 2010. Përfshirje të sigurisë dhe shëndetit në punë është përfshirë edhe në Kodin e Punës apo
në ligje të tjera të veçanta si dhe konventa të ratifikuara nga vendi ynë dhe përshtatje me një sërë
direktivash të Komisionit Evropian. 
Mirëpo, zbatimi praktik i tyre lë shumë për të dëshiruar, sidomos në drejtim të kapaciteteve njerëzore ku
Akoma vazhdojmë të kemi një numër të kufizuar të tyre si dhe përgatitjen profesionale jo ashtu siç
duhet. Akoma jemi i vetmi vend në rajonin tonë që nuk arrijmë të prodhojmë ekspertë për sigurinë dhe
shëndetin në punë dhe nuk kemi një institucion të licensuar të tyre pavarësisht se këto I kemi të
miratuara me ligj. Tashmë është e provuar teorikisht dhe praktikisht se dialogu social jo vetëm që është
një solucion por është një zgjidhje universal që përfshin edhe sektorin e sigurisë dhe shëndetit në punë.
Në vendin tonë ky dialog është ose anemik ose jo formal, ose ka mbetur në vend numëro në fazat e tij
fillestare, me një takim kolektiv inekzistent ose formal aty ku ndodhet. Prandaj çështja e mbrojtjes në
punë të punëmarrësve dhe sigurisë të shëndetit të tyre vazhdon të mbetet një temë jo vetëm e ndjeshme
por edhe shumë e rëndësishme për sindikatat. Ne konstatojmë se sindikatat janë akoma larg asaj cfarë
shpreh legjislacioni ynë. Sindikatat nuk po arrijnë ta implementojnë atë në terren dhe se ato duhet të
ndryshojnë formën dhe qasjen e tyre ndaj realitetit, duhet të mirëorganizohen dhe të rakordojnë
marrëdhëniet e tyre më punëdhënësit, strukturat qeverisëse apo aktorë të tjerë civil që operojnë në
fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. 

Sindikatat duhet të jenë promotor për ngritjen e Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, pasi këta
këshilla kanë një rol parësor në parandalimin e aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale. 

Disa propozime konkrete për të përmirësuar sigurinë dhe shëndetin në punë: 



"SËMUNDJET PROFESIONALE DHE SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË NË
FABRIKAT E TEKSTILIT NË SHQIPËRI"

Ky buletin informativ u hartua në kuadër të aktivitetit lançues të Dokumentit të Politikave
"Shëndeti dhe Siguria në Punë në fabrikat e tekstileve dhe këpucëve në Shqipëri" si
pjesë e projektit “Sëmundjet profesionale të grave punonjëse të veshjeve në Shqipëri dhe
Maqedoninë e Veriut”, i cili u realizua me mbështetjen financiare të Qendrës
Ndërkombëtare Olof Palme dhe Qeverisë së Suedisë. 

Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe nuk pasqyron
pikëpamjet e Qendrës Ndërkombëtare Olof Palme dhe Qeverisë së Suedisë.

Për më shumë detaje mbi dokumentin apo/dhe aktivitetin, kontaktoni: 

Znj. Mirela Arqimandriti 
Drejtore Ekzekutive 
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim"

Email: marqimandriti@gadc.org.al  
Tel: +355 68 20 59 301
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